
~Fundação Mata Virgem 

I. INTRODUÇÃO 

.r--- 
Em 18 de junho de 1991, após um periodo de entendimentos, 

deu-se a primeira liberação de recursos da FMV-RFFI para o 
Projeto de Saúde a ser desenvolvido juntamente com a Escola 
Paulista de Medicina (EPM) no Parque Indigena do Xingu (PIX). 
Para isto foi assinado um convênio entre a FMV e a Sociedade 
Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM). 

A SPDM é uma entidade sem fins 
mantenedora da EPM desde a sua fundação, 
passagem para o Ministério da Educação, em 
como entidade mantenedora do Hospital São 
universitário da EPM. 

lucrativos, fqi a 
em 1933 até a sua 

1954, e permanece 
Paulo, o hospital 

o Projeto de Saúde está baseado na experiência e ativa 
participação da EPM e atende a demanda · dos índios do PIX por 
melhor assistência à saúde. 

As atividades da EPM no PIX tiveram inicio nos meados da 
década de 1960 e prosseguiram sem interrupção até o presente, 
estabelecendo-se ao longo do tempo um estreito relacionamento 
com sua população. o propósito da EPM, como escola médica, 
sempre foi o de colaborar na assistência à saúde dos índios do 
PIX, procurando, para isso, atuar em consonância com a FUNAI e a 
direçãodo PIX. Assim sendo, é evidente que as ações de saúde no 
PIX, de forma global, têm sofrido, ao longo dos anos, os 
reflexos da política de saúde do governo federal para as 
populações indígenas do pais e das verbas que são destinadas à 
FUNAI para atender essas populações. 

Nesse sentido, a inserção do Projeto de Saúde FMV-RFFI 
ocorreu num momento crucial, quando a falta de definição de uma 
política de saúde para o índio e a escassez de recursos com que 
a FUNAI se defronta, em parte decorrente da presente situação 
econômica do pais, colocaram em risco as condições de saúde da 
população do PIX. Caso isto viesse a ocorrer, haveria, 
inclusive, o risco dos índios serem compelidos a aceitar 
recursos de madeireiras e exploradores de garimpas, ávidos por 
ingressarem na área do Parque, a exemplo do que, infelizmente, 
vem ocorrendo em algumas áreas indígenas. 
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Dentro do panorama descrito, um dos propósitos do Projeto 
de Saúde tem sido o de se empenhar na integração das ações de 
saúde desenvolvidas no PIX por entidades governamentais (FUNAI, 
Ministério da Saúde) e não-governamentais, visando a 
racionalização e o maior rendimento dos recursos disponíveis, ao 
mesmo tempo em que se respeita a auto-determinação da população 
e seu desejo de ativa participação nas ações em curso. 

Julgamos importante incluir as considerações acima, de 
ordem geral, no primeiro relatório anual do Projeto de Saúde. 

Com o objetivo de sistematizar a avaliação dos diferentes 
componentes do Projeto, vamos subdividi-lo em itens, ressaltando 
sempre a óbvia imbricação existente entre todas as ações 
desenvolvidas. 

II. EM RELAÇÃO AO MODELO ASSISTENCIAL PROPOSTO PARA O PIX: 

II.1. RECURSOS HUMANOS 

Deu-se especial atenção à formação de recursos humanos para 
a saúde no PIX, tanto 1ndios como não-indios. 

II.1.1 Monitores Indígenas de Saúde 

A avaliação do lQ Curso de Monitores realizado no ano 
passado, no PI Diauarum (PIX) foi muito favorável, mostrando que 
estávamos no caminho correto. Pudemos identificar como ponto de 
estrangulamento a heterogeneidade entre os monitores, tanto no 
que diz respeito à diversidade étnica existente no PIX, quanto 
às diferentes experiências de formação anteriores a que alguns 
1ndios já haviam se submetido. 

Novamente optou-se pela realização do curso na área 
indígena, como um mecanismo de impulso e ordenação do trabalho. 

o 2 Q Curso de Formação de Monitores Indígenas de Saúde 
aconteceu no período de 17 a 31 de julho próximo passado, também 
no Posto Diauarum devido à sua localizaç~o central. Contou com a 
participação de 34 alunos de diferentes etnias do PIX, sendo que 
um deles veio de fora do Parque, da aldeia Kubenkokre, no Pará. 
Trata-se de um índio Caiapó, parente dos Metuktire que residem 
no PIX, que ao saber do curso solicitou sua participação. 

Neste 22 curso, foram abordadas as doenças respiratórias, 
com especial ênfase dada à tuberculose. 

Os alunos receberam informações teóricas e práticas na sala 
de aula, no laboratório e na farmácia. 

Integraram o grupo de alunos, 10 monitores de saúde bucal, 
com o intuito de entrosar seu trabalho com aqueles que trabalham 
nas farmácias. O Curso contou também com um indio Caiabi, que é 
monitor de educação, com o objetivo de levar informações sobre a 
saúde para os alunos em alfabetização. 
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Os principais objetivos do Curso foram satisfatoriamente 
alcançados: 

1. promover maior entrosamento entre os monitores; 
2. fixar os conhecimentos básicos sobre as doenças em 

questão; 
3. reforçar o trabalho dos monitores perante suas 

comunidades; 
4. envolver as lideranças indígenas no trabalho de saúde; 
5. resgatar os conhecimentos anteriores~ 
6. entrosar os monitores com a equipe da USMA/EPM: 
7. destacar a importância da tuberculose e as estratégias 

principais de controle (diagnóstico precoce e pronto tratamento, 
busca ativa de casos, controle de comunicantes). 

A metodologia utilizada foi a eduçação participativa, 
trabalhos em grupo, desenhos, redações, dramatizações e jogos. 

A avaliação do curso foi realizada pela equipe 
coordenação_ em conjunto com os monitores, com base 
desempenho individual e coletivo. 

de 
no 

Resultado importante foi a compreensão unânime da 
importância da continuidade do trabalho de formação em saúde que 
vem sendo desenvolvido. Deve-se frisar que na maioria dos 
discursos esteve presente a necessidade de apoio das comunidades 
para que o trabalho de saúde possa se desenvolver a contento. 
Além disso pudemos perceber uma mudança de atitude por parte dos 
monitores: deixaram de solicitar contratação e assalariamento, 
para centrar suas reivindicações na necessidade de organização 
para que sejam obtidas melhores condições de trabalho. 

Ao final do curso os alunos elaboraram um jornal com 
depoimentos colhidos no decorrer das atividades. 

A cobertura de assistência à saúde nas várias aldeias, para 
que fosse possível a ausência dos monitores para assistirem ao 
Curso, foi feita por médicos e enfermeiras da EPM. 

Como tem sido referido em várias ocasiões, a base da 
formação dos monitores de saúde indígenas está na supervisão de 
campo, ou seja, no trabalho diário. A equipe de saúde local, bem 
como as equipes periódicas, têm a função de acompanhar as 
atividades dos monitores. Nesse sentido, logrou-se êxito em 
fixar mais duas profissionais de saúde na área: uma médica e uma 
dentista. 

Pela primeira vez contamos com a presença de uma 
antropóloga - a Professora Carmen Junqueira - da Pontifícia 
Universidade católica de São Paulo, com grande experiência de 
trabalho junto a grupos indígenas, incluindo os Camaiurá no Alto 
Xingu. A Profa. Carmen participou ativamente do trabalho de 
campo durante o mês de julho último. Sua presença foi de grande 
importância, como antropóloga e membro da Conselho 
Administrativo da FMV, para o entendimento e a avaliação do 
Projeto de Saúde em desenvolvimento. 
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A participação das comunidades xinguanas, dando apoio ao 
Curso de Monitores, foi maior este ano do que no ano anterior, 
mostrando o grande interesse que esta atividade tem despertado 
no PIX, o que tornou mais proficuo o nosso trabalho. II.1.2 
EQUIPE MULTI-PROFFISSIONAL DE SAÚDE 

As equipes multi-profissionais que participaram das 
atividades de campo no periodo de setembro de 1991 a agosto de 
1992 foram compostas por elementos diretamente ligados à 
USMA/EPM além de colaboradores de diferentes departamentos e 
disciplinas da EPM. 

Um fato a destacar foi o estabelecimento de contatos com a 
Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP), que liberou uma 
profissional dentista de seu quadro efetivo para trabalhar no 
Projeto. Ainda para este ano, está prevista a assinatura de um 
convênio triparti te ( PMSP - EPM - PIX) que deverá abrir a 

r>. possibilidade, sem ônus para o Projeto, da vinculação de novos 
profissionais de saúde ao mesmo. 

III. PROGRAMA ASSISTENCIAL BÁSICO 

III.1. Ações no PIX: 

o programa de saúde no PIX envolve a ida periódica de 
equipes maiores, o que tradicionalmente ocorre nos meses de 
janeiro e julho para a área do Diauarum e a região norte do 
parque, e nos meses de março ou abril e setembro para a região 
do Alto Xingu. As equipes são formadas por médicos e enfermeiras 
e contam sempre com a presença, pelo menos, de um ou dois alunos 
de medicina ou enfermagem. A presença de alunos é importante, 
pois serve de estimulo para que uma vez terminados seus cursos 
universitários, voltem a participar do programa, assegurando sua 
continuidade. 

Cabe às equipes de saúde procederem à vacinação de 
suscetíveis, levantamento das condições de saúde da população, 
atendimento das ocorrências clinicas e cadastramento da 
população com o registro de nascimento e óbitos e outros dados 
relevantes. 

O grande desafio é garantir a presença de profissionais de 
saúde nos períodos não cobertos pelas equipes de saúde. No 
decorrer deste ano aumentou em muito a cobertura desses períodos 
graças ao ingresso de alguns profissionais no programa de saúde. 

III.2 Atendimento no Hospital São Paulo 

o Hospital São Paulo tornou-se um hospital de referência 
para os indios do PIX, e mesmo de outras áreas do pais, que 
necessitam de cuidados especializados. Para facilitar o 
atendimento foi criado o Ambulatório de Saúde do índio, dirigido 
pela Unidade de Saúde e Meio Ambiente, que encaminha os 
pacientes para as diferentes clínicas' e estabelece um mecanismo 
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de referência e contra-referência com os profissionais de saúde 
do PIX. Passo importante para a integração das ações de saúde 
foi o estabelecimento de um sistema de ligação direta, por 
rádio, entre a EPM e o PIX, permitindo comunicação diária. 

IV. PROGRAMAS ESPECÍFICOS 

IV.1. IMUNIZAÇÃO 

Foram realizadas todas as viagens de equipes de saúde 
previstas para o per iodo de um ano, dando prosseguimento ao 
programa de imunização, atualização de cadastro e revisão 
clinica da população. As vacinas aplicadas foram aquelas 
preconizadas pelo Ministério da Saúde: Anti-poliomielite 
(Sabin), Anti-sarampo, Triplice (DPT- Difteria, Tétano e 
Pertussis), Anti-Tuberculose (BCG-ID) e Anti-tetânica 
(gestantes). 

o número de doses aplicadas encontra-se na Tabela 1. 

Tabela 1. Doses de vacinas aplicadas, de acordo com o tipo 
de vacina e a época do ano, no período de setembro de 1991 a 
julho de 1992, no PIX. 
------------------------------------------------------- 
Período Sabin DPT Anti-sarampo BCG-ID 
------------------------------------------------------- 
Set/91 

Jan/92 

177 171 61 42 

204 215 71 36 

Abr/92 

Jul/92 

208 206 64 

654 * 
41 

203 200 36 

-------------------------------------------------------- 
TOTAL 792 792 850 155 
-------------------------------------------------------- * Campanha nacional de vacinação anti-sarampo 

No mês de julho de 1992, atendendo determinação do programa 
de imunização do Ministério da Saúde, a vacinação contra o 
sarampo estendeu-se ao grupo etário de até 14 anos de idade, 
independentemente de vacinação anterior. O mesmo esquema deverá 
ser aplicado na região do Alto Xingu, em setembro próximo. 

A elevada prevalência de marcadores da hepatite B, 
encontrada em grupos indigenas do PIX, levou à realização de um 
inquérito na população infantil para determinar a idade em que 
ocorre a infecção pelo vírus e identificar os mecanismos de 
transmissão de maior importância na área. Os resultados 
encontrados permitirão avaliar a necessidade de introduzir no 
esquema vacinal , para a população infantil , a vacina contra a 
hepatite B, nos moldes do que vem sendo feito em populações 
nativas do Alasca e do Canadá. 
Paralelamente, acha-se em desenvolvimento um inquérito na 
população infantil do PIX para avaliação da eficácia do programa 
de imunização da USMA/EPM em termos de cobertura vacinal, 
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resposta imunológica e 
preveníveis por vacinas. 

ocorrência de casos de doenças 

IV.2. CONTROLE DA MALÁRIA 

A malária encontra-se sob controle, com casos esparsos, 
predominantemente na região central e norte do Parque. A 
estratégia proposta para controle da malária foi parcialmente 
modificada em razão de dificuldades operacionais surgidas no 
decorrer do último ano. A rodovia BR-80 continua sendo a grande 
porta de entrada da malária no PIX. Não tendo sido possível a 
criação de um Posto de Vigilância (PIV) no limite oeste do PIX, 
a 40 Km da margem esquerda do rio Xingu, a opção foi desativar o 
Posto Indígena existente na margem direi ta do rio, deixando 
apenas 4 índios, sem a presença de seus familiares, para o 
controle da balsa que faz a travessia do rio. A extinção do PIV 
da BR-80 , deverá diminuir o afluxo de índios para aquele 
local, reduzindo consequentemente o risco de propagação da 
malária nas aldeias situadas acima e abaixo daquela estrada. 

o avanço mais importante, porém, na redução da transmissão 
da malária deveu-se a dois fatores concomitantes: 1) melhor 
entrosamento com o Ministério da Saúde, que tem garantido 
borrifações intra-domiciliares com regularidade, dividindo os 
gastos de transporte com o Projeto e 2) capacitação de mais 
pessoas da área (entre as quais três monitores indígenas) para 
o diagnóstico etiológico da malária, possibilitando o tratamento 
radical da infecção e evitando-se, assim, a instalação da cadeia 
de transmissão malárica. 

Com essas medidas , o número de casos graves também foi 
sensivelmente reduzido, ocorrendo apenas um óbito por malária 
nos últimos 12 meses. Também não foram detectados novos focos de 
transmissão nesse período. 

IV.3. CONTROLE DA TUBERCULOSE 

Durante o 2 2 curso 
passado, foi implantado o 
estratégia é simples: 
comunicantes e tratamento 

de formação de monitores, em julho 
programa de controle de tuberculose. A 
busca ativa de casos, exame dos 
dos doentes. 

O PI Diauarum foi equipado com um pequeno laboratório para 
o exame baciloscópico. Paralelamente vários monitores, bem como 
a equipe de saúde local, foram capacitados para preparar e 
examinar as lâminas de escarro dos sintomáticos respiratórios. 

A USMA/EPM recebeu como doação da Phillips Medical systems 
um aparelho de Raio-X móvel, que deverá dar maior poder 
diagnóstico em área. Esse aparelho encontra-se em São Paulo, na 
EPM, e estamos viabilizando a forma de transportá-lo até o PIX. 
Associado à clinica e ao exame de escarro, o RX será de grande 
utilidade no controle da tuberculose na área. 
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o maior problema, no momento, reside em se conseguir 
garantir o tratamento completo aos doentes diagnosticados. Além 
dos problemas inerentes à manutenção do esquema terapêutico, 
totalizando 6 meses de tratamento, estamos encontrando grande 
dificuldade na obtenção dos medicamento junto ao Ministério da 
Saúde. Segundo nos inf armaram teria sido comprada quantidade 
insuficiente de remédios para o pais e não há disponibilidade de 
recursos para nova aquisição até o presente momento. 

IV.4. CONTROLE DO CÂNCER GINECOLÓGICO: 

A ocorrência, em anos anteriores, de vários casos de câncer 
de colo uterino levou-nos a implantar um programa de controle, 
baseado no exame ginecológico e citológico. o grande obstáculo 
que temos encontrado consiste na dificuldade de remoção das 
mulheres com lesões suspeitas para Brasil ia ou São Paulo, para 
confirmação diagnóstica e tratamento adequado. 

Continuamos a solicitar da FUNAI e do Ministério da Saúde o 
devido apoio para que as remoções necessárias sejam feitas, 
porém temos obtido poucos resultados devido à atual escassez de 
recursos. Foram adotados critérios de prioridades para as 
remoções e utilizados vários meios de transporte disponíveis, 
inclusive por terra, por ônibus de linha, com custeio feito pelo 
Projeto de Saúde FMV/EPM. 

O trabalho de controle tem tido continuidade, apesar das 
dificuldades. O exame ginecológico passou a ser solicitado pela 
população, o que mostra que há um entendimento, por parte da 
comunidade, da importância desta ação de saúde. 

IV.5. OFTALMOLOGIA 

o tracoma foi a patologia mais frequente encontrada em 
inquérito oftalmológico realizado no inicio deste ano na área do 
Diauarum. Apesar da alta prevalência registrada (15 a 70%) não 
foram observadas lesões corneanas, complicação frequente e grave 
em populações com altas taxas de tracoma. uma possível 
explicação para a ausência de lesões corneanas reside no fato de 
que essas populações mantêm uma boa higiene corporal, tendo como 
hábito tomar diversos banhos diários. outro fator, também 
importante para explicar a ausência de lesões corneanas, decorre 
do hábito dos índios xinguanos de arrancarem os cilios; as 
lesões geralmente resultam de traumas causados pelos cílios que 
se invertem devido ao processo inflamatório. 

o exame oftatmológico será estendido a outros grupos do 
Parque para um adequado dimensionamento do problema na população 
e posterior adoção de medidas preventivas e de intervenção 
cabíveis. Paralelamente será feito o exame da acuidade visual, 
procurando-se atender às queixas individuais. 
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IV.6. PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL (PSB) 

As atividades definidas pelo PSB foram realizadas a 
contento no período compreendido pelo Projeto de Saúde. O grande 
avanço obtido foi a fixação de uma dentista na área, o que 
ocorreu em março deste ano. Trata-se de uma profissional da 
PMSP, cedida para o Projeto, como já referido no item II.1.1. 

A presença da dentista na área vem possibilitando a 
implantação definitiva do PSB, num trabalho que envolve a 
participação dos monitores de saúde e de outros dentistas em 
sistema de rodízio, minimizando os problemas referentes à 
dificuldade de obtenção de pessoal e transporte. 

o trabalho em 
atividades clinicas: 

saúde bucal compreende as seguintes 

- atendimento prioritário da faixa etária de 03 a 15 anos, 
com controle do meio bucal e restaurações definitivas com 
amálgama de prata e resina composta, sempre que possível. 

atendimento emergencial dos adultos de todas as 
comunidades, com procura espontânea, associado a tratamento 
restaurador em todos os dentes passiveis de tratamento. 

levantamento do índice de cariados/Perdidos/Obturados 
(CPO) das comunidades. 

- aplicação de flúor-gel acidulado nas crianças de 3 a 15 
anos. 

As comunidades atendidas no primeiro semestre de 1992 foram 
as seguintes: 

CAIABI: aldeia Capivara 
aldeia Cururu 
aldeia Sobradinho 
aldeia Tuiararé 

SUIÁ: aldeia Ricô 

KREN-AKARORE 

JURUNA 

POSTO INDÍGENA DIAUARUM 

Os atendimentos realizados encontram-se sumarizados abaixo: 

- número de pessoas atendidas .....••••••••••••.• 279 
- dentes com restauração provisória .•.......•••• 241 
- dentes com restauração definitiva ••...••.•.... 482 
- exodontias 245 
- outros procedimentos .••..••.........•...••••.... 16 



V. INFRA-ESTRUTURA DE SAÚDE A NÍVEL LOCAL 

V.1. INSTALAÇÃO DE FARMÁCIAS NAS ALDEIAS 

O pressuposto para a instalação de farmácias nas aldeias é 
o envolvimento da comunidade na discussão e planejamento das 
mesmas. Em primeiro lugar é necessário que a comunidade tenha 
manifestado sua intenção de indicar monitores de saúde para 
treinamento. Uma vez existindo monitores trabalhando na aldeia, 
passa-se a discutir a necessidade de se ter um local específico 
para os atendimentos e guarda do material de saúde: a farmácia. 

A participação das comunidades tem superado as nossas 
expectativas. Tem sido discutidas a importância da farmácia, a 
sua construção com a participação da comunidade, a manutenção e 
o melhor local para a construção. Uma das comunidades sugeriu 
uma planta que está sendo discutida com a coordenação do Projeto 
e deverá ser adotada para algumas aldeias. As comunidades têm 
participado da construção com mão-de-obra e parte do material. 
No momento está para ser iniciada a construção de quatro 
farmácias. A FUNAI e a administração do PIX se comprometeram a 
entrar com 50% dos recursos, sendo o restante coberto pelo 
Projeto e pelas comunidades envolvidas. 

V.2. EQUIPAMENTOS 

Equipamentos foram adquiridos com recursos de fontes 
distintas: Fundação Mata Virgem, Fundação W.K. Kellogg e EPM. 
como já foi referido a Philips Medical Systems, doou um aparelho 
de Raio-X para o programa de saúde. 

Foram adquiridos os seguintes equipamentos, com recursos do 
Projeto de Saúde: 

3 motores popa de 25 HP 
1 gerador de energia elétrica 
4 conjuntos de iluminação com energia solar 
1 refrigerador a gás para conservação de vacinas 

Uma referência especial deve ser feita à aquisição de uma 
Pick-up marca Toyota, com recursos da WKKF. Com as crescentes 
dificuldades de transporte para a área, após consulta e 
aprovação por parte do escritório da WKKF em São Paulo, se 
concretizou a aquisição do veiculo 

Com esse veiculo, o Projeto de Saúde passa a ter maior 
autonomia, além de possibilitar a racionalização dos gastos com 
transporte. A primeira viagem por terra foi feita em junho e 
julho passados e tivemos a satisfação de comprovar a viabilidade 
de seu uso. O veiculo tem capacidade para 4 pessoas e 1000 Kg de 
carga, com custo de cerca de 25% do que seria gasto em 
transporte aéreo. 

o fretamento de aeronaves continua sendo necessário porém, 
com a possibilidade de utilização da via terrestre, esperamos 
uma sensível diminuição dos gastos com transporte. 
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VI. A UNIDADE DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DA ESCOLA PAULISTA 
DE MEDICINA. 

A criação da Unidade de Saúde e Meio Ambiente da Escola 
Paulista de Medicina representou um grande passo em direção à 
consolidação do grupo de trabalho em áreas indígenas, no âmbito 
da EPM. No último ano, conseguiu-se a vinculação de mais duas 
pessoas à USMA/EPM - uma médica e uma dentista - para o trabalho 
no campo. A Unidade vem se consolidando como uma referência 
nacional na área da saúde para comunidades indígenas. 

A USMA/EPM vem editando o "Boletim da Unidade de Saúde e 
Meio Ambiente", já em seu terceiro número, com distribuição para 
os grupos que atuam em saúde junto à comunidades indígenas. 
Pessoas de diversas áreas do pais têm colaborado com artigos e 
sugestões. o Boletim está se tornando um instrumento importante 
na constituição de uma rede de troca de informações entre os 
diferentes grupos e instituições que trabalham na área da saúde 
em comunidades indígenas. 

No mês de agosto realizou-se o IV Curso 
Médica da EPM tendo como temas principais: 

- Formação de Recursos Humanos em Saúde e, 
A Coexistência entre as Medicinas 

Ocidental. 

de Antropologia 

Tradicional e 

Participaram do IV curso 28 profissionais ligados à área de 
saúde e à questão indígena, vindos de vários pontos do pais. o 
primeiro módulo - Formação de Recursos Humanos - contou com a 
participação de dois índios monitores do PIX que foram 
escolhidos por seus colegas para representá-los no evento. 

VII, INTEGRA(;ÃO INTER-INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DE SAÚDE 

VII.1. REUNIÃO COM LIDERANÇAS INDÍGENAS DO PIX 

No mês de novembro último comparecemos a uma reunião de 
lideranças indígenas, no Posto do Pavurú, para a discussão da 
situação de saúde no PIX. Para essa reunião haviam sido também 
convidados o Presidente da FUNAI e o Diretor da COSAI/FNS/MS, os 
quais não compareceram, enviando representantes. o objetivo era 
discutir a participação de cada entidade - FUNAI, COSAI, EPM e 
PIX, nas ações de saúde na área, com clara definição de 
responsabilidades. 

Com o mesmo objetivo foi realizada outra reunião no Posto 
Leonardo, em janeiro, com a presença de numerosas lideranças 
indígenas, à qual comparecemos como coordenador do Projeto de 
Saúde FMV-EPM. Foi realçada a necessidade de haver maior 
integração entre as entidades que atuam na área ou se propõem a 
atuar, para melhor enfrentar as dificuldades do momento, 
decorrentes da redução das verbas governamentais. 
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Em julho último, juntamente com a Profa. Carmem Junqueira, 
participamos de nova reunião no Posto Leonardo. Foi discutida a 
programação de saúde para setembro próximo, no Alto Xingu, e a 
possibilidade do Projeto de Saúde FMV-EPM colaborar na reforma 
do prédio da farmácia-ambulatório do Posto Leonardo. Ficaram de 
nos enviar a relação do material necessário e o custo da mão-de 
obra, para posterior análise. 

VII.2. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 

A Unidade de Saúde e Meio Ambiente esteve presente em 
vários eventos, onde foram discutidos temas ligados à defesa e 
preservação das populações indígenas. Na semana que antecedeu ao 
EC0-9 2 , estivemos presentes na Forest 9 2 participando de uma 
mesa-redonda sobre a "Saúde do Homem da Amazônia". Em fevereiro 
comparecemos ao XXVIII Congresso da Sociedade Brasileira de 
Medicina Tropical, em Belém, apresentando a experiência da EPM 
no tratamento das principais patologias que acometem os índios. 
A unidade de Saúde e Meio Ambiente esteve presente, também, na 
IX Conferência Nacional de Saúde, em Brasília, no mês de agosto 
último, quando se discutiu a política de saúde para as 
populações indígenas. Esteve ainda presente em outros eventos, 
tanto em São Paulo como em outras cidades. 

VIII. CONCLUSÕES 

Apesar das dificuldades encontradas, podemos afirmar que o 
Projeto de Saúde alcançou bons resultados. 

As ações básicas de saúde: imunização, cadastramento e 
revisão clinica periódica tiveram prosseguimento, conforme 
planejado. A essas ações se somaram a implantação de programas 
de controle de doenças mais prevalentes, como tuberculose e 
malária, e deu-se inicio à abordagem de patologias cérvico 
uterinas, oculares e gastrointestinais, entre outras. Além 
disso, conseguiu-se fixar por mais tempo pessoal de saúde na 
área, dar impulso à f armação de recursos humanos locais - os 
monitores de saúde indígenas e, fato importante, envolver a 
comunidade nas discuss_es a respeito de saúde, caracterizando 
uma participação comunitária antes nunca vista no PIX. 

De acordo com a política seguida pela Unidade de Saúde e 
Meio Ambiente da EPM procurou-se obter a colaboração de 
entidades governamentais e não-governamentais. A presença da 
Fundação Nacional da Saúde nas medidas de controle da malária é 
um exemplo. Da mesma forma buscou-se conseguir da FUNAI uma 
maior presença de seu pessoal de saúde, a nível local, 
oferecendo-se inclusive algum apoio a nível alocal, sem que, no 
entanto, se conseguisse essa presença com a frequência desejada. 
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o apoio da Fundação Kellogg também tem sido importante para 
o programa de saúde, mas se faz sentir de forma mais intensa na 
estruturação da Unidade de Saúde e Meio Ambiente da EPM, na 
realização do IV curso de Antropologia Médica, na publicação do 
Boletim periódico da Unidade, e possibilitando a participação em 
eventos ligados a questões indígenas. Assim, a Unidade de Saúde 
e Meio Ambiente tem consolidado sua posição como uma referência 
para os que estão trabalhando em programas de saúde em 
comunidades indígenas. 

um dos principais problemas que dificultam as ações de 
saúde no PIX diz respeito ao transporte. Por essa razão merece 
especial destaque a aquisição da lancha Kaytuká pela Fundação 
Mata Virgem, que vem prestando excelentes serviços tanto para as 
comunidades indigenas como para o deslocamento dos profissionais 
de saúde na área. Já foi citada a compra recente de uma "pick 
up" Toyota, possibilitando o transporte por terra até o PIX. 

A apoio da FMV-RFFI ao Projeto de Saúde tem cumprido o 
importante papel de assegurar a continuidade das ações de saúde 
no PIX, viabilizando a manutenção e o avanço de experiências e o 
acúmulo de conhecimentos que poderão ser de grande valia para 
programas de saúde voltados para outras populações indígenas do 
pais. 

Os resultados obtidos pelo Projeto de Saúde, de setembro de 
1991 a agosto de 1992, nos permitem encarar com certo otimismo o 
novo período a ser coberto pelo Projeto, mesmo reconhecendo as 
dificuldades existentes, desde que haja o mesmo empenho por 
parte de todos, em consonância com o envolvimento cada vez maior 
das comunidades do PIX. 

u 
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.Pundação Mata Virgem 

CP n2 324/92 Brasília, 11 de novembro de 1992. 

Dr. ROBERTO BARUZZI 

Escola Paulista de Medicina 

Dept2 Med. Prev./Unid. Saúde e Meio Ambiente 

são Paulo - SP 

De ordem do Sr. Luiz Carlos Pinagé, estou enviando a V. S~. a Última página da 
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INDÍGENA DO XINGU, a qual foi reproduzida no computador da FMV. 

Solicitamos que a.referida página seja assinada por V. S~. e pelo Dr. 

Rodrigues. 
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